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(O)ECOLOGIE (Häckel, 1866) 

afgeleid uit Grieks: oikos (huis, woning) - logos (leer) 

 Studie van onderlinge relaties tussen levende wezens  

v.b.: 

Eten en gegeten worden, 

Zuurstofgas produceren en consumeren, 

Parasiet en gastheer, 

…  

 Studie van relaties tussen organismen en hun niet-levende 

omgeving  

v.b.: 

Klimaat, 

Bodem, 

Reliëf, 

… 

  

 



ECOSYSTEEM (Tansley, 1935) 

 

In ruimte en tijd functioneel stelsel van relaties tussen biotische en abiotische 

componenten. (Dit is een concept, heeft geen schaal) 



Ecosystemen 



Basisstelling: hiërarchie van de werkingssferen. 
VAN LEEUWEN (1979) EN SCHROEVERS (1982) 

 

A 

B 

C 

Abiotische sfeer 

Biotische sfeer 

Culturele sfeer 
(Humane sfeer, noösfeer) 

(Elke pijl                    betekent:  

Dominerend over, determinerend voor) 

Kosmosfeer  (A)              atmosfeer (A)               hydrosfeer (A)              lithosfeer (A) 

            biosfeer (B)                  noösfeer (C)    



Conclusies: 

 
 1. De abiotische omgeving is bepalend voor en domineert over de 

biotische omgeving. Menselijke activiteiten hangen af van intacte 

biotische en abiotische sferen. 

 

 2. Stellen we vast dat soorten verdwijnen (of verschijnen), dan is 

onderzoek naar mogelijke veranderingen van de abiotische 

condities aangewezen. 

  

 3. Willen we vermijden dat ergens soorten verdwijnen of willen we 

dat soorten zich (her)vestigen, dan is sturen (beheren) van de 

abiotische omgeving meest efficiënt. 



De Tolerantiewet van Shelford (1911) 

Ecologische 

condities  

Soorten kunnen zich maar ergens handhaven als de ecologische condities er zich 

bevinden tussen de tolerantiegrenzen (min. en max.) 



Enkele gevolgen van de tolerantiewet: 



Heel wat soorten hebben het lastig in  

onze omgeving,  omwille van lage 

wintertemperatuur. 

Amfibieën, zoals de Vroedmeesterpad 

Reptielen, zoals de Zandhagedis 

IJsvogel (hebben ijsvrij 

water nodig voor voedsel) www.istockphoto.com  

http://www.istockphoto.com/


De Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans). 

Europees areaal 

 

 

www.ravon.nl   

http://www.ravon.nl/


TEMPERATUUR als abiotische ecologische conditie. 

Areaal van de breedband luzernevlinder (Colias palaeno) (DAJOZ,1975) 



Disjunct Boreo-alpien areaal wordt bepaald door klimaatswijziging 

(global warming) na de laatste ijstijd (Würm glaciaal). 

De vlinder rupsen zijn monofaag op de 

Rijsbes (Vaccinium uliginosum) 

Herintroductie op de hoge Venen is mislukt: 

kunstmatige verzuring ! 
http://www.lepidoptera.pl/show.php?ID=17&country=XX  

http://www.lepidoptera.pl/show.php?ID=17&country=XX


Reconstructie klimaat aarde over de laatste 450000 jaren. 

Bron: essayweb.net/.../images/450%20thousand.jpg  



Areaal van de Zevenster (Trientalis europaea). 

De zevenster is een IJstijdrelict. Het is als 

embleem gekozen van het natuurreservaat 

‘De Hoge Venen’ 



Ook de kraaiheide (Empetrum nigrum) is een ijstijdrelict. 

http://iqz.nl/ysland/determinatie/plantennamen_dm.html 

http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/

dicotyledoneae/empetraceae/empetrum_nigrum_hermaph

roditum.html  

http://iqz.nl/ysland/determinatie/plantennamen_dm.html
http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/empetraceae/empetrum_nigrum_hermaphroditum.html
http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/empetraceae/empetrum_nigrum_hermaphroditum.html
http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/empetraceae/empetrum_nigrum_hermaphroditum.html


Zelfs op de beperkte Belgische schaal zijn de abiotische 

ecologische condities erg verscheiden. 

+/- 50 km 



Zelfs op de beperkte Belgische schaal zijn de abiotische 

ecologische condities erg verscheiden. 



Areaal van de Muurhagedis 

 (Podarcis muralis) 

 Areaal van thermofiele soorten.  

 Het zwaartepunt ervan ligt vaak in 

de Maasvallei (kalkhellingen naar 

het zuiden gericht: microklimaat is 

warm). Tal van Middellandse zee 

soorten bereiken er de noordgrens 

van hun areaal. 

http://www.david.element.ukgateway.net/amphibiansandreptiles6lizards.htm  

http://www.david.element.ukgateway.net/amphibiansandreptiles6lizards.htm


Het concept ‘microklimaat’ geïllustreerd aan de rand van 

een dennenbos, op een dag eind februari, ‘s middags. 

(Uit BAKKER, et al. , 1985) 



 Vergelijk met dit areaal 

van de gladde slang 

(Coronella austriaca)  en 

verklaar.  
Htt      www.herpet.mysites.nl/mypages/herpet/365311.html  

http://www.herpet.mysites.nl/mypages/herpet/365311.html


Het areaal van het Apennijns Zonneroosje (Helianthemum 

apenninum) is beperkt tot de thermofiele Maasdriehoek … 



…net zoals dat van het Palmboompje (Buxus sempervirens) 

http://www.aphotoflora.com/DevonandCornwall/Buxus%20sempervirens19-09-04.jpg  

http://www.aphotoflora.com/DevonandCornwall/Buxus sempervirens19-09-04.jpg
http://www.aphotoflora.com/DevonandCornwall/Buxus sempervirens19-09-04.jpg
http://www.aphotoflora.com/DevonandCornwall/Buxus sempervirens19-09-04.jpg
http://www.aphotoflora.com/DevonandCornwall/Buxus sempervirens19-09-04.jpg
http://www.aphotoflora.com/DevonandCornwall/Buxus sempervirens19-09-04.jpg


Subdistricten Hoge Venen en Thermofiele Maasdriehoek. 

 De levensgemeenschap Hoge Venen bevat heel 

wat Noord-Europese soorten (Ijstijdrelicten) 

 Terwijl in de thermofiele Maasdriehoek (Dinant-

Namen) heel wat Zuid-Europese soorten de 

noordgrens van hun areaal bereiken. 

  
Biocoenosis = levensgemeenschap: concept 

geïntroduceerd door Karl Möbius in 1877, beschrijft al de 

organismen interagerend met elkaar in een specifiek 

habitat of biotoop. 

 



Subdistrict ‘de thermofiele Maasdriehoek’ 



Subdistrict ‘de hoge Ardennen’ 



LICHT als abiotische ecologische conditie. 

Op een door storm open gewaaide plek in deze naaldhoutaanplant, valt er opnieuw veel 

licht in op de bodem. 

De daar nog aanwezige zaadbank van Struikheide (Calluna vulgaris) gaat opnieuw 

kiemen. 



 De Maten (Genk, B.). 

Heidegebieden worden vaak 

begraasd om de natuurlijke 

successie naar 

eikenberkenbos te voorkomen 

 De aanwezigheid van 

struikheide (Calluna vulgaris) 

wijst op abiotische condities: 

 Licht 

 Droog 

 Zand 

 Kalkarm (zuur) 

 Mineralenarm (schraal) 

 …. 



WATER als abiotische ecologische conditie. 

Hoge waterstanden tot ver in de zomer zijn 

erg belangrijk voor plas en dras situaties. 

Kleine Blankaart (Woumen, B.) 

Zwanebloem (Butomus umbellatus) 

 



Amfibieën hebben geen huid, maar een huidslijmvlies en 

zijn dus zeer afhankelijk van natte condities. 

Amplexus bij de gewone pad (Bufo bufo) 



Ook wat de voortplanting betreft, zijn amfibieën erg 

afhankelijk van veel water: de eieren hebben geen schaal 

en de larven hebben kieuwen (uitdroging !) 

Larve van een salamander, met 

achter de kop: de kieuwen. 



Waterkwaliteit is ook van belang. ZOUT. 

Zeebies (Scirpus maritimus) 



Waterkwaliteit is ook van 

belang. ZUUR. 

Wateraardbei (Comarum palustre) 

Gebieden 

zonder kalk 

in België 

(zuur) 



Het milieu van een soort. 

Het milieu van een 

soort is gunstig, 

wanneer alle 

ecologische condities 

(zowel de abiotische 

als de biotische) in 

orde zijn, en zich 

binnen de 

tolerantiebreedte van 

de soort voordoen.  

Het betreft in dit geval 

het gearceerde 

gedeelte van de figuur 

hiernaast. 

Uit SCHROEVERS, 1982) 



Sommige soorten hebben een heel uitgebreid 

areaal. 

Hondsdraf (l.) en Vogelwikke (r.) hebben een brede tolerantie ten aanzien van vele 

ecologische factoren en zijn dan ook erg algemeen.  
http://www.de-natuur.be/temp/es_page_sections_img_thumb_5892_.jpg  

http://www.de-natuur.be/temp/es_page_sections_img_thumb_5892_.jpg
http://www.de-natuur.be/temp/es_page_sections_img_thumb_5892_.jpg
http://www.de-natuur.be/temp/es_page_sections_img_thumb_5892_.jpg


Andere soorten zijn heel zeldzaam omdat de vereiste 

abiotische ecologische condities zeldzaam zijn, op 

Belgische schaal. 

Melkkruid (l.) en zeedistel (r.) zijn maritieme soorten 
http://www.nlnatuur.nl  ; http://www.floralimages.co.uk/pglauxmarit.htm  

http://www.nlnatuur.nl/
http://www.floralimages.co.uk/pglauxmarit.htm


 Ecologische condities: dominant of ondergeschikt ? 

 Sommige abiotische condities zijn dominant, agressief. 

Andere abiotische milieu-eigenschappen zijn ondergeschikt. 

 

v.b.:  stilte < lawaai 

  schoon < vuil 

  rust < onrust 

  zoet < zout 

  … 

  laag-dynamisch < hoog-dynamisch 



Omgevingen gekenmerkt door ONDERGESCHIKTE abiotische 

condities (schoon, zoet, rust, onbemest, laag-dynamisch …) 

bieden groeiplaats aan veel verschillende organismen: ca 80 % 



 Omgevingen gekenmerkt door DOMINANTE abiotische 

condities (vuil, zout, onrust, bemest, hoog-dynamisch …) , 

bieden groeiplaats aan slechts 20 % opportunistische 

soorten. (Ze komen dan vaak in grote aantallen voor per 

soort, grote populaties). 

 

 Voorbeelden:  

 - kustecosystemen (Zwin, Saeftinghe, ...)  

 - maar ook steden (kakkerlakken, duiven, brandnetels...) 



Te vermijden situatie. 

Saeleghemkreek Meerdonk (O-Vl, B) 

Vermijd  de situering van dominante 

agressieve ecologische condities op 

hogere plaatsen (zoals hellingen, 

brongebieden) in landschappen.  

Deze agressieve condities zullen de 

lager gelegen zwakke en kwetsbare 

condities verstoren. Dat heeft zeker 

negatieve gevolgen op de biodiversiteit.  



Na te streven situatie. 

dergelijke planning leidt tot : 

* grote biodiversiteit 

* vage grenzen (houdbare   

 gradiënten) 

* Toenemende differentiatie 



N 

N 

N natuur 

recreatie 

woonzone 

landbouw 

R 

R 

R W 

W 

W 

L 

L 

L 

rivier 

winterbedding 

zzz 

Schakelmodel  
(naar Tjallingii 1996 ; stowa 2001) 

zuivering  

aanvoer  

afvoer 

zzz 

Het schakelmodel suggereert een ecologisch onderbouwde waterketen 

tussen rurale en urbane gebieden. 



 De waterstroom moet zo worden geschikt, zodat het 

water stroomt van schoon (in de laagdynamische 

omgeving), naar vuil (in de hoogdynamische omgeving). 

(want vuil is dominant over schoon !). 

STOWA. STICHTING TOEGEPAST ONDERZOEK WATERBEHEER. 2001. Levende stadswateren: werken aan water in de stad. 

STOWA, ill. ISBN 90 5773 096 3. www.stowa.nl  

http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/


Voorbeelden op grotere landschappelijke schaal: rivier 

systeem management. 

 Milieu-effect-rapportage (MER) voor een bedrijf. 

 Opmaak van een waterzuiveringplan voor een 

riviersysteem. 
Zie les voor de details. 

 



ANTROPOGENE DYNAMIEK. 

voorbeelden 

  Concentreer afval, puin, voedselrijkdom, … op het diepste punt van 

een terrein, i.p.v. overal te verspreiden    banalisering 

 Concentreer verstoring in landschappen: bundel infrastructuur. Dat 

is beter dan overal een beetje storen want dan sterven overàl de 

meest gevoelige soorten uit     banalisering 

 Begin niet met het schoonmaken van de vuilste, smerigste ‘black 

points’, maar houd prioritair de nu nog schone gebieden schoon. Dat 

kost veel geld en inspanningen.Zoniet, worden de vuile gebieden 

een beetje schoner maar schone gebieden ook wat vuiler  

  banalisering 

 Houd mestoverschotten geconcentreerd in énkele gebieden en zoek 

ter plaatse een oplossing i.p.v. via de ‘mestbank’ de mest te 

verspreiden zodat overàl een beetje overschot ontstaat   

  banalisering 

 

 



Dag: planten (wieren) 

 produceren O2 

 dieren verbruiken O2 

Nacht: alle organismen 

verbruiken O2 

VOORBEELD: 

EFFECTEN VAN 

VERMESTING. 
 



Fotosynthese. Productie van 

zuurstofgas belletjes door 

waterplanten (Fijn Hoornblad, 

Ceratophyllum submersum) 



Mineralen 

Fosfaten 

     Nitraten 

Nacht: alle organismen 

verbruiken O2 

 anaërobie (sneller in 

warm water) 

Na bemesting: 

méér algen en méér 

dieren 

(van slechts enkele 

tolerante soorten, die 

zich massaal uitbreiden, 

het water wordt groen 

als erwtensoep) 



Overmatige algengroei als gevolg van vermesting  

(= eutrofiëring) 

www.istockphoto.com  

http://www.istockphoto.com/


‘Algen bloei’ na Eutrofiëring (= vermesting) 



De snoek (Esox lucius) krijgt het lastig in troebel, vermest 

water. De brasem (Abramis brama) kan daar beter tegen. 
‘Verbraseming’ van het visbestand. 

http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zoetwate/s

noek.htm 

http://www.ravon.nl/Soorten/Vissen/Brasem/tabid/153/Default.aspx 

http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zoetwate/snoek.htm
http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zoetwate/snoek.htm
http://www.ravon.nl/Soorten/Vissen/Brasem/tabid/153/Default.aspx


CH4 , H2S STANK 

ANAEROOB 

O2-loos  anaërobe vergisting door Bacteria en andere micro-organismen leidt tot 

stankoverlast. 

Risico op groei van Clostridium botulinum die het botulisme veroorzaakt (sterfte van 

watervogels).  Risico is het grootst in het zomerhalfjaar. 

 



http://www.rennes.maville.com/actu  

http://www.rennes.maville.com/actu


Algae bloom in Qingdao (China), the city which will host the sailing 

part of the Beijing 2008 Olympics. Chinese authorities and common 

people, trying to solve the problem  

 

http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html  

http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html
http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html
http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html
http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html
http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html
http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html
http://seawayblog.blogspot.com/2008/07/qingdao-and-algae-bloom.html


De Noordzee verwerkt de grootste 

hoeveelheden vermestende 

vervuiling, maar dankzij de forse 

getijdenwerking wordt veel water 

regelmatig vervangen van uit de 

oceaan. 

 

De Middellandse Zee en de 

Baltische Zee zijn meest kwetsbaar 

voor vermesting, door het gebrek 

aan getijden (Gibraltar, Kattegat-

Skaggerrak). De Middellandse zee 

is bovendien warm, wat met name 

voor de Adriatische zee grote 

problemen veroorzaakt (De Po !) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


http://www.dailygalaxy.com ; http://onorbit.com/node/2368   

This Envisat image captures blue-green algae blooms filling the 

Baltic Sea, which is roughly 1600 km long, 190 km wide and 

has a surface area of about 377 000 sq km. 11 July 2010  

http://www.helcom.fi/environment2/eutrophication  

Proportion of waterborne inputs of 

nitrogen into the Baltic Sea by HELCOM 

countries in 2000. These inputs include 

inputs from natural background sources 

as well as anthropogenic sources 

http://www.dailygalaxy.com/
http://onorbit.com/node/2368
http://www.helcom.fi/environment2/eutrophication


NH3 depositie in Vlaanderen (VMM, 2005) 

Een belangrijke oorzaak is de intensieve veehouderij in 

Vlaanderen 

Vlaamse varkensstapel (VLM, 2008) 

 



Relatietheorie van VAN LEEUWEN (1966):  

tijd is dominant over ruimte. 

 Proces (tijd) is oorzaak, 

patroon (ruimte) is het 

gevolg.  

 Voorbeeld: 

verlandingsproces levert 

verlandingspatroon op.  

Tenellaplas (Rockanje, NL) 



Natuurlijke successie: het verlandingsproces als tweede 

voorbeeld. Verlandingsproces bepaalt landschappelijk 

patroon. 

Zij aanzicht van de plas 

Boven aanzicht van de plas 



Meerdonk (B): het krekenlandschap is het resultaat van het verlandingsproces 



Elk successiestadium in het verlandingsproces 

heeft eigen typische bio-indicatoren. 

Op de foto’s: Gele plomp (Nuphar lutea) 

Fuut (Podiceps cristatus) 

Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia)  



Verlandingsvegetatie met waterviolier (Hottonia palustris ) 



Blauwborst (Luscinia Svecica) en Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) zijn 

typische rietvogels en gebonden aan de rietfase van het verlandingsproces. 



Het climaxstadium van het verlandingsproces is  

wilgen-elzen broekbos. 

Zoutleeuw (B): Het Vinne 
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NATUURLIJKE SUCCESSIE (& DEGRADATIE):  

 

Een ROBUUSTE pionierlevensgemeenschap heeft 

vrijwel altijd de eigenschap te evolueren tot een 

FRAGIELE climaxlevensgemeenschap, in de loop 

van de tijd. Dat is natuurlijke successie. 

Voorbeelden:  

 De vorming van duinen 

 Het verlandingsproces 

 Natuurlijke verbossing 

 … 



NATUURLIJKE SUCCESSIE & DEGRADATIE 

Ontwerprichtlijnen 

  Het verlandingsproces :  

 Kiest de beheerder voor het behoud van een plas, van open water, 

dan moet de verlanding worden geblokkeerd. Dat kan door de 

oppervlakte groot te houden en windwerking toe te laten of 

regelmatig te baggeren,… 
 

 Natuurlijke bosvorming : 

 Kiest de beheerder voor het behoud van een heide of van 

graslanden, dan moet spontane bosvorming worden geblokkeerd. 

Dat kan b.v. door begrazing, door maaien, door plaggen, … 
 

 In vele natuurreservaten is er ruime ervaring opgedaan met dit soort 

interne beheersmaatregelen. 

 
Verwerf inzicht in de vele streekgebonden 

spontane successiereeksen. Stimuleer ze of 

blokkeer ze naargelang het ontwerp. 



Oude gebruiksvormen blijken interessante 

natuurbeheersmaatregelen. 

Riet maaien in de winter, blokkeert de successie naar 

bos en zorgt voor verschraling van de bodem 

Meerdonk (B): Salegemkreek. 



Rietdekker (Sint-Gillis Waas, B) 



Friesland (NL). Veel natuurbehouds organisaties gebruiken oude, verschralende  

landbouwmethoden als beheersmaatregel. 

© Yves Adams, www.vildaphoto.net 



Relatie theorie (VAN LEEUWEN, 1966) 

Veel ruimtelijke variatie hangt samen met grote 

constantie van menselijke bezigheden in de tijd (dus weinig 

dynamiek !) . 

In feite voegden mensen bij de bestaande abiotische gradiënten er 

een gradiënt bij: van intensieve naar extensieve bezigheden.  



 Vroeger: OVERAL wat anders doen (afhankelijk van o.a. 

de waterstand, het reliëf, ….) maar wel 

IEDER JAAR HETZELFDE OMSTREEKS DEZELFDE TIJD 

(ritme van seizoenen). 

Dergelijke constantie in de tijd levert diversiteit op 

 Vandaag: TELKENS wat anders doen (naargelang 

marktprijzen, subsidies, ….) maar wel OVERAL 

HETZELFDE. 

Dergelijke voortdurende veranderingen leveren banaliteit op. 



 Zorg er dus voor dat een ruimtelijk plan (onder meer ook 

financieel) te verzoenen is met een beheerplan ( = 

proces), dat voor alle betrokken plangebieden een in de 

tijd constant te handhaven en vol te houden beheer 

voorstelt. Pas dan zal een bio-divers-patroon daaruit 

volgen en kunnen behouden blijven. 

 

  Stel dus beheervormen (= processen) voor die 

(financieel) haalbaar zijn. b.v. begrazing, periodieke 

overstroming, ... (zie les) 

  Sluit aan bij traditioneel plaatselijk (landbouw) beheer 

(zie historische geografie) 

 Zorg eerst voor middelen, mensen, wetgeving e.d.m. 



 Ecologisch groenbeheer (=proces) is dus bepalend, want 

oorzaak van grote ruimtelijke diversiteit (= patroon). 

 Ruimtelijke ordening leidt slechts tot grote diversiteit 

wanneer ecologisch beheer (processen) wordt gevoerd 

(verschralen, hooien, begrazing, overstromen, …). 

 

Extensieve begrazing 

Millingerwaard (NL) 



Edelherten in de  

Oostvaardersplassen 

http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-

natuurontwikkeling/oostvaarderswold  

Heckrunderen 
(http://www.wildernis.eu/NL/?l1=

83.Begrazing)  

Extensieve begrazing 

wordt dan ook vaak 

ingezet als goedkope 

beheersmaatregel 

(proces) 

http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/advies-over-natuurontwikkeling/oostvaarderswold
http://www.wildernis.eu/NL/?l1=83.Begrazing
http://www.wildernis.eu/NL/?l1=83.Begrazing


Wisenten grazen en snoeien, Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NL) 
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/begrazingsbeheer  

 

http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/begrazingsbeheer
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/begrazingsbeheer
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/begrazingsbeheer
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/begrazingsbeheer
http://www.ark.eu/ark/ark-voor-u/begrazingsbeheer


Gent: begrazing 

bermen Coupure. 



Grote grazers, hun graasgedrag en hun dieet  

(uit VAN WIEREN, 1987). 



Grote grazers, hun graasgedrag en hun dieet  

(uit VAN WIEREN, 1987). 



Hoge waterstanden dwongen mensen tot extensieve bezigheden. 

Hooilanden. 

‘Waterrijke gronden met grote betekenis’ voor biodiversiteit voor de enen, 

‘waterzieke gronden’ volgens de anderen. 

De zevende maand (juli) was destijds de 

hooimaand. 

Tegen dan vormden de voorjaarsbloemen 

al zaden en waren de jonge weidevogels 

uitgevlogen.   



Verschralend hooilandbeheer houdt de bodem arm aan mineralen zodat soorten als 

de breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis) zich kunnen vestigen 

Inzet van hooien 

als verschralende 

beheersmaatregel 



Daardoor versnellen mineralisatie processen en komen er meer mineralen 

vrij in de bodem: droger en rijker aan stikstof. 

Drainage ten behoeve van intensivering van de landbouw. 



ANTROPOGENE DYNAMIEK. 

Kenmerken en terminologie 



ANTROPOGENE DYNAMIEK. 

cultuurtechniek versus natuurtechniek 

  cultuurtechniek 

verdroging en vermesting 

Convergentie: banaliteit 

 

  natuurtechniek 

nat houden en 

verschralen 

divergentie: diversiteit 



Meerdonk (B): Te laag ingesteld stuwpeil bij 

de ruilverkaveling zorgt voor uitdroging 

natuurgebieden stroomopwaarts. 



Voorbeeld: invloed van intensivering op weidevogels.  

De fazant (l) en de kievit (r)  hebben relatief weinig last van verdroging en vermesting. 



Maar de grondbroedende grutto (l) en zeker de kemphaan (r) worden zeer sterk 

bedreigd door verdroging en vermesting. 

 



Een vervroegd hooi tijdstip is 

een probleem voor de laat 

broedende weidevogels 

zoals de tureluur en de 

grutto. De vroeg broedende 

soorten (kievit) worden 

bevoordeeld. 

 



 Niet alleen worden de ecologische condities zelf 

aangetast, maar ook het bodemgebruik (proces) 

wijzigt: het maaitijdstip wordt vervroegd 

 Vroeger was de juli maand de hooimaand, 

vandaag wordt vaak al in mei of zelfs eind april 

een eerste snede gehooid: intensivering. 

 Daardoor worden de laat broedende 

grondbroeders benadeeld. 

 



Meerdonk (B). Het intacte krekenlandschap voor de ruilverkaveling. 

In de langzame gradiënt van nat naar droog pasten mensen het bodemgebruik aan  



Na de ruilverkaveling: extensieve 

graslanden, hooilanden en 

weilanden verdwenen, intensieve 

akkerbouw rukte op: 

bodemgebruik (proces) is sterk  

geïntensiveerd. 

Vermesting, verdroging. 



Meerdonk (B): verruigd, verdroogd 

en vermest natuurreservaat. 

Gevolg: nitrofiele banale soorten als de brandnetel breiden massaal uit, tot ergernis 

van de boeren die met herbiciden ingrijpen ! 



Het zou dus best kunnen dat dit 

bord er langer staat dan de planten 

zelf, als de conservator geen impact 

heeft op de naastgelegen terreinen, 

om negatieve horizontale relaties 

te voorkomen. 

 

 



HORIZONTALE 

LANDSCHAPSECOLOGISCHE 

RELATIES 



Rurale ruimtelijke ordening.  

Welke landbouw hééft een toekomst ? 

 1987: Europees jaar van het leefmilieu 

Europese milieubegroting: 20 miljoen Euro (800 miljoen BEF) 

Europese landbouwbegroting: 25 miljard Euro (1000 miljard BEF) 

 1998:  

Europese begroting landbouw ca. 42,5 miljard Euro (1700 miljard BEF) 

 2002: 46,5 miljard Euro (1863 miljard BEF)  

Waarvan ¾ voor ‘overschottenproblematiek’:  

minimum interventieprijzen (via Europees oriëntatie- en 

garantiefonds) 

transport, 

Koeling,  

exportrestituties,… 

 

 



v.b. België (1995): 1,16 miljard Euro restituties + 372 miljoen Euro 

interventies 

v.b. België (2003): 237,53 miljoen euro Wallonië en 258 miljoen 

Vlaanderen restituties. 

 Vaststelling:  Voor de boer betekende : meer productie   =   meer 

  inkomen 

 Gevolgen: 

 milieuproblemen 

 kwaliteitsproblemen voor consument (antibiotica, hormonen, 

pesticiden, …) 

 ontwrichting wereldprijzen: GATT-WTO 

 

 Milieubeweging en Noord-Zuid beweging vinden elkaar. 

 



Leidde tot landschappen met alleen 

oog voor de voedselproductie. 

Niet aantrekkelijk voor wandelaar, 

fietser, jager, … 



Noord-Zuid beweging en milieubeweging vinden elkaar. 





Toekomstvisie van de Europese milieubeweging. 

 productie            inkomen 
  

 Inkomen van de boer dus losmaken van productieomvang. 

 Rechtstreekse inkomensondersteuning voor landbouw met 

productiebeperkingen ten behoeve van milieu :  

 VIA VRIJWILLIGE BEHEERSOVEREENKOMSTEN MÉT SUBSIDIE 

Voorbeelden: 

 Europese Bergboerenregeling (richtlijn 75/268/EG) 

wens: uitbreiden naar leefmilieu 

 Relatienota (NL, 1975)  

* eerste reactie: wij willen geen ‘museumboeren’ zijn. 

* jaren ’80: quota: melk, suiker 

succes : eerste in 1981, 13000 ha in 1989, thans meer dan 25000 ha. 

 D : extensivierungsverträge  

 GB : management agreements 

 



 Conclusie: 
  

 SUBSIDIES beschikbaar stellen zonder een gelijktijdige beperking van 

de PRODUCTIE: werkt niet (v.b.: NL) 

 PRODUCTIE beperken zonder gelijktijdig SUBSIDIES beschikbaar te 

stellen: werkt niet (v.b.: VL MAP) 

Gelijktijdigheid is van belang. 

 

 Milieubewegingen en Noord-Zuid beweging vinden dat vrijhandel 

niet geschikt is voor landbouw ! 

 Ook de Boerenbond vindt dat: 

 ‘Vrijhandel is hoe dan ook niet geschikt voor landbouw. In een vrije 

markt verpletteren de groten, de kleintjes, vooral in 

ontwikkelingslanden, die ook hun bevolking moeten kunnen voeden. 

Er zou een organisatie of instantie moeten komen om dat te 

bufferen’ (citaat Noël Devisch, gewezen voorzitter van de 

Boerenbond, lente 2008 in Landgenoten het magazine van VILT). 

 



Evolutie in Europese wetgeving 

 
 EU-verordening 2078/92 dd. 30 juni 1992 betreffende 

productiemethoden die verenigbaar zijn met eisen inzake 

milieubescherming en natuurbeheer. 

 Art. 2: verplicht Lid-staten deze steunregeling in te voeren. 

     Lid-staat bepaalt daartoe zones in functie van nationale RO, bepaalt 

voorwaarden, controle, steunbedragen, … 

 Art. 6: steunregeling voor opleiding in milieuvriendelijke land- en 

bosbouw (+ demonstratieprojecten). 

 

 EU-verordening 2080/92 dd. 30 juni 1992 tot instelling van een 

steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw.  

 Art. 1: doelstellingen: o.a. bestrijding van het broeikaseffect door 

opname van CO2. 

 Art. 2 & 3: financiële steunmaatregelen. 

 



Europese plattelandverordening 
 EU-verordening 1257/1999 dd. 17 mei 1999 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees oriëntatie- en garantiefonds voor 

de landbouw (EOGFL). (Uitvoeringsbepalingen in verordening 1750/1999 

dd. 23 juli1999.). 

 Voornaamste doel is diverse bestaande EU-initiatieven te coördineren en 

ook de afspraken met WTO na te komen en te implementeren. 

 Behandelt onder meer investeringssteun voor: landbouwbedrijven, vestiging 

jonge boeren, opleiding, vervroegde uittreding, probleemgebieden en 

gebieden met specifieke milieubeperkingen (niet meer dan 10 % opp. 

lidstaat), milieumaatregelen in de landbouw, bosbouw, e.d.m. 

 Van start op 1 jan. 2000 en vervangt dan onder meer EU-verordeningen 

2078 en 2080. 

 EU-Verordening 1698/2005 van de Raad dd. 20 september 2005 inzake 

steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

 Vanaf 2006:  forse afbouw van Europese subsidies onder druk van WTO 

gaat van start. Gevolg: prijssteun voor landbouwproducten wordt vervangen 

door inkomenssteun aan landbouwers. 

 



 Sedert de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2003 

en 2005 is een nieuw stelsel voor financiële steun ingevoerd: 

 De landbouwuitgaven worden met twee fondsen (pijlers) uit de algemene 

begroting van de EU gefinancierd: het Europees Landbouwgarantiefonds 

(ELGF) financiert rechtstreekse betalingen aan landbouwers en 

maatregelen om de landbouwmarkten te reguleren, zoals interventie- en de 

uitvoerrestituties (eerste pijler), terwijl het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (ELFPO) de programma's voor 

plattelandsontwikkeling van de EU-landen financiert (tweede pijler).  

 

eerste pijler:  inkomenssteun verleend aan landbouwers 

tweede pijler (het Europese plattelandsbeleid): gericht op het multifunctioneel 

karakter van de landbouw, Naast de verdere professionalisering van de 

landbouw, gaat het over de omschakeling naar duurzame landbouw, het 

gebruik van hernieuwbare grondstoffen, een maximale instandhouding van het 

milieu en de biodiversiteit en de leefbaarheid en samenhang op het platteland, 

plattelandsontwikkeling dus.  

(http://ec.europa.eu/agriculture/grants/index_nl.htm)  

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/grants/index_nl.htm


 Zo is in de EU-begroting 2012 is 58,7 miljard euro voor landbouw 

voorzien: voor de zogenoemde eerste pijler van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de directe betalingen 

aan landbouwers is 44,18 miljard euro beschikbaar. Het budget voor 

de tweede pijler van het GLB, met onder meer 

plattelandsontwikkeling bedraagt 14,6 miljard euro  

 (http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB2012/NL/SEC03.pdf)  

 

http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB2012/NL/SEC03.pdf
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB2012/NL/SEC03.pdf
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB2012/NL/SEC03.pdf


Ecologisch gefundeerde 

rurale ruimtelijke 

ordening: A-B-C zones .  

& EU 1698/2005  



Beheersovereenkomsten met inkomenscompensatie zijn 

nu ook in Vlaanderen mogelijk.   www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten  

 het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater 

(verminderde bemesting)  

 het in stand houden van bedreigde soorten en het gebied waarin ze (over)leven 

(akkervogels, weidevogels en hamsters)  

 het tot stand brengen van een beschermingsstrook langs waterlopen, holle 

wegen en andere kwetsbare elementen (beheren van perceelsranden natuur of 

milieu)  

 het herstellen, ontwikkelen en onderhouden van kleine landschapselementen 

(aanleggen of onderhouden van houtige kleine landschapselementen, 

of (her)aanleggen en onderhouden van poelen)  

 het tegengaan van erosie op erosiegevoelige gronden (aanleggen en 

onderhouden van grasgangen, grasbufferstroken, aarden erosiedam en -poel, 

niet-kerende bodemwerking of directe inzaai)  

 het in stand houden en ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en 

het ontwikkelen van kruidengemeenschappen in akkers 

(natuurvriendelijk beheer van graslanden en akkers) 

 Lees: http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Buitenkans/Buitenkans9.pdf#page=6  

 

 

http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_water.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_akkervgls.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_weidevgls.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_hamster.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_perceel.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_perceel.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_Landschap1.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_Landschap2.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_Landschap3.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_erosie2.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_erosie2.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_erosie2.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/W_2010_300672_Fiche_erosie2.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_erosie1.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_erosie1.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_erosie1.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_grasland.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_grasland.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_grasland.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_grasland.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_grasland.pdf
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Buitenkans/Buitenkans9.pdf#page=6


Voorbeeld: beheersovereenkomst soortenbescherming. 

www.vlm.be  

http://www.vlm.be/


Voorbeeld beheersovereenkomst ‘kleine landschapselementen’.  

www.vlm.be  

http://www.vlm.be/


Beheersovereenkomsten (NL). 



Management agreements (UK, Kent) 

Beheersovereenkomst in samenwerking tussen de landeigenaar (de boer), de 

recreatie (wandel pad North downs way), de overheid (Kent county council) en 

de expertise van ambtenaren (countryside commission). 



Landschappelijk resultaat van een beheersovereenkomst (Kent, UK) 



Landbouwers onderhouden de wandel infrastructuur met een beheersovereenkomst. 

(UK, Kent, North Downs Way wandelpad). 



Andere mogelijkheden in de B-zones: 

toerisme en waterberging. 

Neven - inkomsten uit 

plattelandstoerisme 
De Doode Bemde langs de Dijle ten Z van Leuven vrijwaart de 

stad van overstromingen en is tegelijk een prachtig natuur- en 

wandelgebied. 



In de B-zones is ruimte voor biologische land- en 

tuinbouw 



Biologische land- en tuinbouw 

in de B-zones. 

Denemarken, Zweden 

Natuurbehoudsboerderij (!) 

Duitsland 



Beheersovereenkomsten 

in het Salzburgerland 

(Oostenrijk)   



Akkerranden beheer in Zeeland (NL): patrijzenplan (dienst landelijk gebied). 



Herstel van groene infrastructuur is 

bovendien van belang bij erosie 

bestrijding (hier in Rutten/Tongeren (B)) 



Conclusie 

 Vrijwilligerswerk van jagers- en/of natuurverenigingen 

kan onmogelijk op grote schaal het natuurbeheer en 

biotoopverbetering voor elkaar krijgen. 

 In heel wat Europese lidstaten wordt reeds een deel van 

het landschaps- en natuurbeheer  door de 

landbouwsector uitgevoerd in het kader van 

beheersovereenkomsten. 

 Dat is niet alleen interessant voor biodiversiteit en 

wildbeheer, maar ook voor de bestrijding van 

wateroverlast en bodemerosie etc.… 

 

 


